
Amendement 
Goed begin is het halve werk 
voor behalen klimaatdoelen 

 
Met betrekking tot het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de begroting 2021  
 
 
Ondergetekende(n),  

 
 
 

 
 
   
Fractie GroenLinks Breda Fractie SP 
 
Hilrieke Nauta   Inge Verdaasdonk 
 
 
 
Gelet op artikel 10.3 van de Spelregels gemeenteraad Breda  
 
 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 
 
De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 12 november 2020 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake begroting 2021; 
 
 
Constaterende dat: 

- Breda aldus de klimaatbegroting (Begroting 2021 p.230 boven) achterloopt op het halen van 
zijn klimaatdoelstellingen en er een versnelling nodig is om binnen Breda de CO2-uitstoot naar 
beneden te brengen; 

- Voor het verminderen van CO2-uitstoot binnen de gebouwde omgeving het verminderen aan 
de behoefte aan energie de eerste stap is, zoals behoefte aan warmte; 

- In de begroting 2021 onder de klimaatbegroting staat opgenomen (in de doorkijk naar de 
omgevingsvisie), dat bij het onderwerp wonen de focus op het verduurzamen van warmte 
moet komen te liggen, omdat 70% van het huidige energieverbruik in Breda uit warmte 
bestaat; 

- In Breda de grootste opgave uiteindelijk niet ligt in de twee nu aangewezen transitiewijken, 
maar bij de vele bestaande bouw in versnipperd bezit van particulieren in de overige wijken; 

 
Overwegende dat: 

- Er snelle winst, wat betreft reductie van CO2, te behalen is uit het isoleren van huizen, vooral 
wanneer je start bij de huizen met de minst zuinige energielabels, zoals E en F; 

- Mensen met een krappe beurs niet of beperkte middelen hebben om hun huizen te isoleren; 
- Voor veel inwoners van Breda de energie- en warmtetransitie nog onvoldoende leeft of 

moeilijk begrijpbaar is.   
 
  



 
Besluit:  
 
Het voorliggende raadsbesluit te wijzigen, als volgt: 
Beslispunt 1 te wijzigen als volgt: 
 

1. De begroting 2021 vast te stellen met inachtneming van het verhogen van de bedragen in de 
(klimaat)begroting voor 2021 (p.235) voor ‘verduurzaming bestaande bouw’ en ‘Bres’ naar 
100.000 euro, hiervoor €100.000,- uit de algemene middelen te halen.  

 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 november 2020 
 
 
 
 ,voorzitter 
 
  
 ,griffier 


